Com a abertura da escola secundária Manuel Teixeira Gomes aos alunos do 9.º ano dos Agrupamentos das Escolas do concelho
de Portimão e concelhos limítrofes, cumpriu-se mais uma fase do trabalho de divulgação da Oferta Educativa 2015/2016 da
ESMTG|AEMTG.
A primeira fase desta iniciativa, dedicada aos pais e encarregados de educação dos alunos do 9.º ano da escola EB 2/3 Professor
José Buisel, teve lugar no passado dia 9 de abril, numa sessão dinamizada para o efeito, tendo a equipa de divulgação da Oferta Educativa
da ESMTG dado cumprimento à implementação de uma nova dinâmica de divulgação, onde o Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira
Gomes foi prioritariamente contemplado.
Ao fim de alguns anos de trabalho neste âmbito, esta escola mostrou-se como uma instituição de referência, revelando a sua
realidade numérica, quanto aos seus resultados académicos e respetivas entradas no ensino superior; em suma, apresentou-se como uma
escola de sucesso, numa ótica local, regional e nacional. Exemplos de boas práticas que conduziram a tais resultados foram igualmente
dados, não esquecendo toda a dinâmica de projetos que se encontram em ação e que, para além de evidenciarem um trabalho de
qualidade, promovem a formação global dos alunos.
A índole da divulgação da oferta educativa para 2015/2016 não se limitou à enumeração dos cursos oferecidos pela escola.
Centrou-se, também, na divulgação das linhas estruturantes do Projeto Educativo e nos pressupostos que permitem tomadas de decisão
esclarecidas, por parte dos alunos e das suas famílias.
A divulgação da oferta educativa contemplou ainda a abertura das instalações da escola secundária Manuel Teixeira Gomes, nos
dias 15 e 16 de abril, e permitiu aos alunos do 9.º ano dos Agrupamentos de Escolas do concelho de Portimão e concelhos limítrofes a
realização de uma visita a áreas de índole científica, humanista, tecnológica e vocacional, sob a orientação de membros do corpo docente e
discente desta escola, representantes de várias áreas disciplinares existentes. A dinâmica não se reduziu a uma visita ao espaço físico,
contemplando, também, o contacto com atividades de carácter prático e experimental, dinamizadas pelas diferentes estruturas da escola.
Todos aqueles que nos visitaram puderam ver uma escola inclusiva e reveladora de modernidade, mas que não se esquece de perpetuar a
sua tradição. A ESMTG mostrou-se como uma escola de oportunidades e de futuro, sempre pronta a aceitar novos desafios.
Dispostos a continuar o processo de divulgação da sua oferta educativa, e conscientes de que o ato da matrícula será o próximo
momento de uma nova e importante decisão, a escola secundária Manuel Teixeira Gomes, através do Serviço de Psicologia e Orientação e
de todos os docentes que acompanharam os vários momentos de divulgação da Oferta Educativa, encontra-se disponível para promover o
esclarecimento de dúvidas que ainda subsistam, permitindo, assim, uma escolha mais orientada.
Agradece-se a colaboração prestada por todos aqueles que permitiram a concretização das atividades de divulgação da Oferta
Educativa 2015/2016 da ESMTG.
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